
 

 

 
 2021وفمبر ن  22 
 

 )12-9التعلم لطالب المرحلة الثانویة (الصف  طنم حویلتطلب نموذج 
 

 االعزاء، HDSBلمدارس مجلس مقاطعة ھالتون ) 12-9الصف ( الثانویةطالب المرحلة  عائالت
 

عبر  عن بعد التعلُمالى   شخصیًا المثال،التعلم (على سبیل  نمطتحویل الذین یرغبون في  الثانویةعلى عائالت طالب 
في  حویلالتطلب  إكمال نموذج ) من شخصیاً الى التعلم عبر اإلنترنت بالكامل // عبر اإلنترنت بالكامل أو عن بُعد اإلنترنت

مساًء. ھذا  11:59الساعة  2021دیسمبر  1األربعاء ولغایة یوم اآلن تاح النموذج م. 2022فبرایر  7 بتاریخالتعلم  طنم
ال  من فضلك التعلم، طنم تحویلالتعلم. إذا كنت ال ترغب في  طنم تحویلالنموذج مخصص فقط للعائالت التي ترغب في 

 .التعلم الحالي طسیبقى طفلك (أطفالك) في نم النموذج،تكمل ھذا 
 یمثل النموذج إرسالكعلم بان یرجى الالنموذج.  تعبئةلومات أدناه قبل على عائالت طالب المرحلة الثانویة مراجعة المع

عند كانون األول (دیسمبر)  1 األربعاء،التعلم بحلول یوم  نمط حویلتطلب نموذج  عبئ وترسلقرارك النھائي. إذا لم ت
 .التعلم طنم حویلفلن تتمكن من ت مساًء، 11:59الساعة 

من  // عبر اإلنترنت بالكامل أو عن بُعد عبر اإلنترنت عن بعد التعلُمالى   شخصیًاالتعلم  إذا كنت ترغب في التحول من
 :فستحتاج إلى اإلقرار بجمیع البیانات التالیة في نموذج الطلب ، شخصیاً الى التعلم عبر اإلنترنت بالكامل

 .سوف یتعلم الطالب بشكل كامل عبر اإلنترنت ❏
  HDSB لمدارس مجلس مقاطعة ھالتون جدول المدرسة الثانویة االفتراضیةحسب ستتبع أوقات بدء المدرسة وانتھائھا  ❏
االختیاریة في الجدول الزمني الحالي للطالب متاحة. ستعمل المدرسة الثانویة االفتراضیة مع الطالب  موادقد ال تكون ال ❏

 .موادوضع الجدول الزمني لجمیع ال في إلى تغییر ذلك   یؤديمما قد اختیاریة بدیلة  مواد إلیجاد
التنسیب ، والبكالوریا الدولیة ، و سرعمُ اللن یتم تقدیم البرامج االختیاریة المتخصصة التالیة افتراضیًا: برنامج التعلم  ❏ 

 .I-STEM ، و LEAP ، و SHSM المتقدم ، و
 .التعلمتحویل نمط نماذج في  میزینالفرنسي والم دماجاالن موادقد ال تتوفر مجموعة كاملة من ❏
 .نفسھاالثانویة  المدرسة منال یكونون  قدمعلمین عن بعد من قبل  طلبةسیتم تدریس ال ❏
للطالب  . ستتاحالحالیةلن یُسمح للطالب الذین یتعلمون عن بُعد بالمشاركة في النوادي أو الفرق المدرسیة في مدرستھم  ❏

 .في نوادي أو فرق المدرسة االفتراضیةالفرصة للمشاركة 
 .)انطبقت متطلبات التخرج علیھمسیتخرج الطالب في عام تخرجھم من المدرسة المخصصة لھم (إن  ❏
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 .یجب أن یكون الطالب الملتحقون بالمدرسة الثانویة االفتراضیة مقیمین في ھالتون ویعیشون فیھا ❏
 ).وجد إن( المواصالت الحالي النقل مسار من الطالب إخراج سیتم❏ 
 

قرار اإل فیجب علیك ،الوجاھي \الشخصيمن التعلم عن بعد / عبر اإلنترنت بالكامل إلى التعلم  حویلكنت ترغب في الت إذا
 :بالبیانات التالیة في نموذج الطلب

البدء واالنتھاء المعتادة في أوقات ب وااللتزامخمسة أیام في األسبوع ،  ولمدة طیلة الیوم المدرسي الب بالدوامالط لتزمی❏
 .مدرستھ
 جادیعلى اة مع الطالب نیستعمل المدرسة المعو االختیاریة في الجدول الزمني الحالي للطالب متاحة موادقد ال تكون ال ❏

 .مواداختیاریة بدیلة ومن المحتمل أن یؤدي ذلك إلى تغییر في وضع الجدول الزمني لجمیع المواد 
 .من المشاركة في النوادي والفرق المدرسیة في مدرستھم وجاھیا\شخصیًاسیتمكن الطالب الذین یتعلمون  ❏
ة بذلك على موقع عن طریق اإلجابة على األسئلة الخاصCOVID-19 ل   الطالب إكمال الفحص الذاتي الیومي على ❏
 .رس التابعة لحكومة أونتاریو قبل الوصول إلى المدرسة كل یوماالمد

 
 :التعلم لطالب المرحلة الثانویة اآلن طنم حویلت طلب نموذج تعبئة

https://bit.ly/LearningModelSEC 
 

 
فبرایر  7 افقاالثنین، المویوم  ابتداء من اختاروه الذيالنمط التعلیمي التعلم إلى  في تحویل نمطون غبسینتقل الطالب الذین یر

 .التعلم الحالي الخاص بھم حتى ذلك التاریخ ط. ومن المتوقع أن یستمر الطالب في نم2022
 

یجب أن یتم  ،بنائھمأل التعلیمیةفیما یتعلق بالقرارات  اتفي صنع القرار مشاركةبالنسبة للعائالت التي لدیھا اتفاقیات حضانة و
  .ذلكمن  صال بمدرسة طفلك (أطفالك) للتحققاالتفاق على القرار من قبل الطرفین. یرجى االت

 
 اضافیة معلومات

یرجى االطالع على األسئلة المتداولة  التعلم، انماطیرجى االتصال بمدرسة طفلك. لمعرفة المزید حول  المعلومات،لمزید من 
)FAQs 2021) على موقعنا اإللكتروني لخطة سبتمبر. 

اإللكتروني ورسائل البرید اإللكتروني الخاصة  مدارس مجلس مقاطعة ھالتون موقعھو جدید من خالل سیتم اعالمكم بكل ما 
  (Twitter Facebook  Instagram) التواصل االجتماعي ووسائل SchoolMessenger بـ

 

https://bit.ly/LearningModelSEC


 
 
 
 
 
 

الطالب / العائالت رسائل مباشرة من  ھؤالء سیتلقىالتعلیمي.  Gary Allanطالب مركز  ال تشملمالحظة: ھذه الرسالة 
 التعلیمیة. Gary Allanالمكتب الرئیسي لمراكز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


